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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (51كتاب الحج ) -الموطأ 

 شرح: باب: ما يقتل المحرم من الدواب، وباب: ما يجوز للمحرم أن يفعله.
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 بسم هللا الرحمن الرحيم
مرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والصالة والسالم على أشرف األنبياء وال ،الحمد هلل رب العالمين

 .أجمعين
يا رب ، واغفر للسامعين واحفظه بحفظك يا ذا الجالل واإلكرامواجزه عنا خير الجزاء،  ،اللهم اغفر لشيخنا

 العالمين.
 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 ما يقتل المحرم من الدواب: :باب
صلى هللا عليه - هللا رسول أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 والكلب والفأرة والعقرب والِحدأة الغراب :جناح قتلهن في المحرم على ليس الدواب من خمس)) :قال -وسلم
 .((العقور
صلى هللا - هللا رسول أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني

 والحدأة والغراب والفأرة العقرب :عليه جناح فال محرم وهو قتلهن من الدواب من خمس)) :قال -عليه وسلم
 ((.العقور والكلب
 فواسق خمس)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني
 .((العقور والكلب والحدأة والغراب والعقرب الفأرة :الحرم في يقتلن

 .الحرم في الحيات بقتل أمر -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 عليهم وعدا الناس عقر ما كل إن" :الحرم في بقتله أمر الذي العقور الكلب في -رحمه هللا- مالك قال

 الضبع مثل يعدو ال اعالسب من كان ما وأما ،العقور الكلب فهو والذئب والفهد والنمروأخافهم مثل األسد 
 المحرم فإن الطير من ضر ما وأما ،فداه قتله فإن ،المحرم يقتلهن فال السباع من أشبههن وما والهر والثعلب

ن ،والحدأة الغراب -صلى هللا عليه وسلم- النبي سمى ما إال يقتله ال  سواهما الطير من اشيئ   المحرم قتل وا 
 ".فداه

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،هللا وسلم وبارك على عبده ورسولهوصلى  ،الحمد هلل رب العالمين
أردف ذلك بما يجوز قتله في الحرم  ا تقدم ما ال يجوز قتله من الصيدفيم -رحمه هللا تعالى-لما ذكر المؤلف 
باإلذن في مما ال يجب عليه فيه الجزاء؛ ألن النص جاء  "ما يقتل المحرم من الدواب :باب"واإلحرام، فقال: 
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، قتلها في الحل والحرم، والدواب جمع دابة اسم لكل حيوان يدب على وجه األرض، خصه العرف بذوات األربع
 فهو على معناه األصلي. موم؛ ألن فيه من غير ذوات األربعوالحديث فيه شيء من الع

}َوَما ِمن ، لقول هللا تعالى: أخرج بعضهم من الدواب الطير، قال: ال يقال للطائر دابة، وليس من الدواب الطير
 غيرها؛فعطف الطائر على الدابة يدل على أنه  [( سورة األنعام83)] َدآبٍَّة ِفي اأَلْرِض َواَل َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه{

، لكن في هذا الحديث الغراب والحدأة وهما من الطيور، ففيه رد على هذا القولي المغايرة، ألن العطف يقتض
}َوَكَأيِ ن ِمن  [( سورة هود6)] {ِرْزُقَها ّللاَِّ  َعَلى ِإالَّ  اأْلَْرضِ  ِفي َدابَّةٍ  ِمنْ  َوَما} النصوص ما يشمل الطيور وجاء من

 يدخل في هذا كل ما يدب على وجه األرض. [( سورة العنكبوت66)] َدابٍَّة اَل َتْحِمُل ِرْزَقَها{
 :-رحمه هللا تعالى-قال 

 خمس)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن نافع نع مالك عن يحيى حدثني"
خمس مبتدأ نكرة وسوغ االبتداء بها الوصف، فمن الدواب جار ومجرور متعلق بوصف محذوف  "((الدواب من

ين هذا خبر المبتدأ، ليس على المحرم بأحد النسك "((المحرم على ليس))" صفت أفادتللخمس، والنكرة إذا و 
هو األول، الغراب كذا باإلطالق،  وهذا ((الغراب))ال إثم وال حرج وال فدية  "((جناح قتلهن في))"الحج أو العمرة 

إخراج الغراب الصغير  وجاء تقييده باألبقع، ورجح األكثر عدم التقييد، ورجح ابن خزيمة التقييد، واتفقوا على
هل نقول: إن هذا  لغراب الصغير، الغراب ووصفه باألبقعاتفقوا على إخراج ا ،الذي يأكل الحب غراب الزرع

: إنه من باب تقييد إذا قلنا ،القاعدة في مثل هذا التقييد وصف فيكون من باب اإلطالق والتقييد، ومقتضى
من  االجنسية، فإذا كان فرد   (ألـ)أو نقول: إن األبقع فرد من أفراد العموم الذي هو الغراب المحلى ب المطلق؟

 الغراب قلنا: إن هذا تنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق فال يقتضي التخصيص. أفراد
نه وصف وصفناه بأنه أبقع، قلنا: إنه من باب هو األبقع، فإذا قلنا: إ: األكثر على عدم اعتبار الوصف الذي أوال  

افه، اآلن الغراب إذا أطلق يطلق من أوص ااإلطالق والتقييد، أو نقول: إن األبقع فرد من أفراد العام، وليس وصف  
ويطلق على األبقع، ويطلق على غراب البين،  ،؟ على جميع األنواع، يطلق على األسود الخالصماذاعلى 

ويطلق على غراب الزرع، هذه أفراده، وقد يكون له أفراد غير هذه األفراد، الغراب يشمل جميع هذه األفراد، فهو 
فإذا قلنا: الغراب األبقع هل نقول: إن هذا وصف أو فرد من  ،العموم، نعمالجنسية من صيغ  (أل)لفظ عام، و
 نعم؟ ؟أفراد الغربان
 طالب: فرد.
بما في ذلك ما ذكرنا من األبقع وغيره، وهو فرد غير أبقع، فالغراب يشمل األنواع كلها  هأبقع وفي هفرد؛ ألن في
ال إذا قلنا: عام وخاص ما ولعل هذا هو السبب في عدم اعتبار هذا القيد  ،من أفراده عند جمهور أهل العلم، وا 

 -زرعغراب ال- ولذلك لما خص الصغير ؛ها، أشدهاتخصيص، يعني االهتمام بشأنه والعناية به، لكونه أشر  هفي
ذا كان الحكم موافق   :نعم قلنا ال مخالف؟ مخالف، بينما األبقع موافق، وا  ال  ايخص لماذا؟ ألن الحكم موافق وا 

ذا كان  ،م على الخاصيحمل العا ال  االحكم مخالف  وا   بظاهر؟ ليسحمل العام على الخاص، ظاهر وا 
 ..طالب:......

 ؟يفهم ألول مرة، يمكن يمل، نعم الذيكتب ذاك  الذينكرر مرة ثانية، أخونا  أن نخشى
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 ......طالب: كيف ترد على
 بقعة وصف، لكن الغراب األبقع فرد.شك أن ال ههو ما في

 ده؟طالب: من قي
ال  اال يتحرر الفرق بين التخصيص والتقييد، أحيان   انص على ذلك في صحيحه، نعم، فأحيان  و ابن خزيمة قيده، 

نعم اضطراب كبير بين أهل العلم هل هو تخصيص أو تقييد؟ ولذا أحمد  ((وجعل تربتها))ولذلك في  ؛يتحرر
يمم بكل ما على وجه األرض باعتبار التراب فرد ، وغيرهم يتألنه تقييد ؛افعي ال يجوز التيمم بغير الترابوالش

 ؟التقييد والتخصيص ثم بعد ذلك يقع ما يقع، نعممن أفراد األرض، فال يتحرر الفرق بين 
ال فرد؟ إذا كان الشيء واحد   ذا كان  االمسألة مسألة وصف وا  ال يتعدد، نعم ثم ذكر بعض أوصافه يقيد، وا 

يكون من باب العموم والخصوص كما هنا،  اد، تحته أجناس وأفراد وأنواعأفر  االوصف األكبر أو اللفظ األكبر ذ
 ؟ال يخص به، وعلى هذا جرى أكثر العلماء نعم فالذي يظهر أنه من باب العموم والخصوص وحينئذ  

 ..طالب:.......
 ال، ال.

 ..طالب:.......
 أنت؟ :تقول ماذانعم صحيح، 
 ..طالب:......

 فراد العام بحكم موافق صار لالهتمام بشأن الخاص والعناية به.ال، هو إذا نص على فرد من أ
 التي تلدغ....  ((والعقرب))ر معروف تسرق األمتعة، فهي مؤذية طائ دأة((الحِ ))

 ..طالب:.....
  .، هي تختطف المتاع، تختطف األمتعة تسرق ..ما

 ....طالب: لو ركزت على
 يقته.ذكر في مثل حياة الحيوان وال يدرى عن حقهذا ي  

بمعنى  ((العقور والكلب)) ،الفويسقة المفسدة ((والفأرة))لعقرب فيها السمية التي تلدغ بها فيتأذى بها الملدوغ، ا
ال ال مفهو  س، جارح على ما سيأتي، خمس:عاقر، وهو كل سبع يعقر ويفتر   له؟ مالتقييد بالخمس له مفهوم وا 

 .....طالب:...
وقيل: ال يقتل  يعني لو جاءنا هذا بصيغة الحصرالعدد في نصوص أخرى، ال مفهوم له، لماذا؟ يعني زيد على 

ال ال مفهوم له يكون الحصر له مفهومفي الحرم إال خمس، ثم جاءت الزيادة في النصوص األخرى،  يعني  ؟وا 
ال ثم جاء في النصوص األخرى على أن العدد بلغ سبعة، نعم، يزاد عليه، وا   ((لم يتكلم في المهد إال ثالثة))

-نقول: خالص الحصر حقيقي وال يمكن الزيادة عليها؟ يزاد عليها ما جاء في النصوص األخرى؛ ألن النبي 
ألنه ال يعلم الغيب، واألحكام األصل فيها أنها  هذا العدد ثم زيد عليه؛يكون اطلع على  -عليه الصالة والسالم

 ؟، نعم-عليه الصالة والسالم-عليه  ، ثم يزاد فيما يزاد من األحكام مما ينزل-جل وعال-من هللا 
 ...طالب:....
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المقصود  [( سورة غافر83)] }ِمْنُهم مَّن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمْنُهم مَّن لَّْم َنْقُصْص{ذلك من  ، واألخباراواألخبار أيض  
 غيب.فهو ال يعلم ال، -جل وعال-ال يعلم إال ما أعلم من قبل هللا  -عليه الصالة والسالم-أن النبي 

ن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذل وليس بحجة، يقول  ك، يقول العلماء: لكنه مفهوم عددالتقييد بالخمس وا 
، ثم أوال   -عليه الصالة والسالم-ابن حجر: عند األكثر، مفهوم العدد، وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله 

ورد في بعض طرق حديث عائشة أربع، وفي بعضها  بين بعد ذلك أن غير الخمس تشترك معها في الحكم فقد
ست، هذا ذكره ابن حجر، وقل مثل هذا ما جاء في خصال المنافق في النفاق العملي، إذا جمعنا الروايات 
وجدناها أكثر من أربع، لكن تقرر مثل هذه المسائل بكل أدب مع النصوص النبوية، ال تكون الجرأة تحمل طالب 

قال: في هذا الحصر نظر، تتكلم في  ))لم يتكلم في المهد إال ثالثة(( :هم في شرح حديثالعلم مثل ما قال بعض
والحديث في الصحيح، هذا سوء أدب بال شك، فإذا أراد اإلنسان أن كالم من؟ كالم من ال ينطق عن الهوى، 

عليه -لمعصوم يجمع طرق الحديث ويجمع زيادات بعضها على بعض بكل أدب واحترام؛ ألنه يتعامل مع كالم ا
 .-الصالة والسالم

والعلة في قتل هذه الدواب جاء التنصيص عليها في الحديث  ،ألنه يغترب ويبعد وينأى ؛قالوا: الغراب سمي بذلك
 حديث عائشة. الثالث

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني"يقول: 
يعني من باب أولى إذا كان  ((عليه جناح فال محرم وهو قتلهن من)) كسابقه "((الدواب من خمس)) :قال

وهو داخل في مسمى  ،واألفعى وزيد على ذلك الحية ((العقور والكلب والحدأة والغراب والفأرة العقرب)) حالال  
 الحية، والسبع العادي وهو داخل في الكلب العقور، على ما سيأتي في كالم مالك.

ن أمكن إدخال بعضها في بعض إال افصارت تسع   ريرة عند ابن خزيمة الذئب والنمرزيد في حديث أبي ه ، وا 
 أنها ورد التنصيص عليها.
 الحديث الذي يليه يقول:

 خمس  )) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"
ال على التنوين ال بتنوينه، يكون خمس  فواسق ول النووي: هو بإضافة خمسيق ))خمس  فواسق((أو  ((فواسق  :وا 

، فهو بإضافة خمس ال بتنوينه.  خمٌس فواسق 
ل: رواية اإلضافة تشعر فإنه قا ،الذي هو التنوين وأشار إلى ترجيح الثانيوجوز ابن دقيق العيد الوجهين، 

ذا قلنا باإلضافة، بالتخصيص، إذا قلنا: خمٌس فواسق تكون فواسق وصف خمس  فواسق،  :وصف بالتنوين، وا 
ذا قلنا: ي نقرر كالم ابن دقيق العيد قبل، اآلن إذا قلنا: خمٌس فواسق وصفنا الخمس بأنهن غنعم نب فواسق، وا 

وف إلى أو نقول: إن هذا من باب إضافة الموص ؟خمس  فواسق هل مثل هذه اإلضافة تقتضي التخصيص
يص؟ إذا قلنا: قلم  زيد اختص به، يعني ال قلم يعني هل كل إضافة تقتضي التخص ه؟صفته فيتحد التنوين وعدم

ذا قلنا: عمرو،  ال ما يختص؟ نعم؟ يختص بالباب؟ قفل البابوا   يختص وا 
 طالب: ال يختص.
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 ؛ ألن هذه اإلضافة بمعنى الالم، إذا قلنا: قفلسجد، إذا أضيف إلى ما ال يملكفرش الم ،إذا قلنا: متاع المسجد
أصاب التخصيص أفاد  كانت هذه اإلضافة لمن يملكقلنا: القفل للباب، والمتاع للمسجد، والقلم لزيد، فإذا الباب 

نما هو شبهه، مثلال ي  يملكالتخصيص، لكن إذا كان ال ما نقول: الالم هذه التي بمعنى هذه فيد التخصيص، وا 
إذا أضيفت لما ال يملك، وهنا سواء  قلنا  ن أو لشبههلك كما يقولو لك أو للم  تأتي للم   االالم أحيان   ،اإلضافة

فواسق، قلنا: إن هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته فال يقتضي تخصيص،  بالتخصيص باإلضافة خمس  
 إنه بالتنوين وقطع اإلضافة كما يقول النووي فال يختلف المعنى.أو قلنا: 

افة تشعر بالتخصيص، فتخالف هذه األمور غيرها، أو على كل حال كالم ابن دقيق العيد يقول: رواية اإلض
من جهة  قسية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفاألمور المذكورة غيرها في الحكم من طريق المفهوم، وروا

فيدخل فيه كل فاسق  ،وهو الفسق افيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصف   ،المعنى
 من الدواب.
ال ال أثر له؟ يعني هل قتل هذه الخمس ألنها فواسق التنصيص  على الوصف فواسق، له أثر في الحكم وا 

ال غير مؤثر؟ مؤثر، إذ  و  ألنها فواسق، ويقول النووي: تسمية هذه  مسالعلة في قتل هذه الخ اصف مؤثر وا 
فسقت الرطبة إذا ومنه  ،الفواسق تسمية صحيحة، جارية على وفق اللغة، فإن أصل الفسق في اللغة الخروج

سمي الرجل خرج،  :أي [( سورة الكهف06)] }َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِ ِه{: -جل وعال-خرجت عن قشرها، وفي قوله 
 لخروجه عن طاعة ربه فهو خروج مخصوص. افاسق  

وال  وزعم ابن األعرابي أنه ال يعرف في كالم الجاهلية وال في شعرهم فاسق، ال يعرف فاسق في كالم الجاهلية
 في شعرهم.

من  مادة الفسق موجودة في معاجم اللغة، ونطق بها الجاهليون، نطقوا بالمادة، وقال ابن األعرابي وهو المادة:
 ؟نه ال يعرف في كالم الجاهلية وال في شعرهم فاسق، نعمأئمة اللغة: إ
 ...طالب:.....

 كيف؟
 .......طالب:.

تقول: هذا غراب فاسق، وهذه فأرة فاسقة وفويسقة، كيف يقول  مالتقول العرب احتالمادة معروفة، نعم يمكن أن 
يعترف بأن الغراب فاسق، ويعترف بأن الفأرة فاسقة وفويسقة، لكن  ،رابي وهو يعترف بهذا الكالم؟ نعمعابن األ

نفي ابن األعرابي اإلطالق الشرعي على من خالف أنه يقال له:  ذكرناه عن اللغويين في الذات،نستحضر ما 
يعني بالمعنى الشرعي، يعني  كالم العربية وال في شعرهم فاسق ال يعرف في :فاسق، فنفي ابن األعرابي أنه قال

اء في ، وجرف في لغة العرب، بل هو مولدأنه ال يع -جل وعال-مثل ما قلنا عن إطالق الذات على هللا 
: الكالم في الصفات فرع عن الكالم في لكن المراد في الحديث غير مراد من يقول الحديث الصحيح في ذات هللا

لكن الشخص العاصي يوجد في كالم العرب ما يسمى الذات، وهنا نقول: هم يعترفون بأنه فاسق، الغراب فاسق، 
به فاسق؟ ال، هذا مراد ابن األعرابي، فننتبه للمراد من كالم المتكلم ال نهجم عليه مثل ما هجمنا على اللغويين 

يعني لو بحثنا في  ،من الوصف اإلسالمي بعد استقرار اللغة وصف شرعي، دعونا مثال   هذا ،في الذات، نعم
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ق؛ ألنه متقدم فاس -عليه الصالة والسالم-كالم العرب قبل اإلسالم ما وجدنا أن من خالف أمر هللا وأمر نبيه 
نعم؟ لم  ؟ه فاسق، لكن هل يمكن أن يقول العربي لمن خالف أمر عيسى أو أمر موسى بأنعلى هذا االصطالح

ن كانت المادة بمعناها وهو الخروج موجودة في لغة العرب، فهذا  يعرف، لم يعرف في لغة العرب هذا الكالم، وا 
لكن مراده باإلطالق الشرعي،  ؟كيف ينفي والمادة موجودة ابي، ما يقال ابن األعرابي مسكينمراد ابن األعر 

 .المبعد اإلسصطالحات إسالمية، يعني وجدت وهناك ا
  .....طالب:...

 كيف؟
  .....طالب:...

من األساطين في هذا الباب،  ،مطلع في العربية، من الكبار يعنيال بد من حمله على هذا، ابن األعرابي إمام 
ينقلون، تقول: وهللا  الذينوجالسهم، وتلقاها بنفسه، ما هو من  ليهم هذه المادة، وهو خالط العربلكن يخفى ع

لما قيل له: هل اآلحاد جمع أحد؟ قال:  ال، وال بد من حمل كالمه على هذا، طيب ثعلبنقل، خفي عليه هذا ال
، يعني مقصوده هل ينكر ثعلب أن في الشهر أربعة آحاد؟ ينكر؟ ما يمكن ينكر، لكن لألحد جمعحاشا أن يكون 

ال بد من  من إصابة المراد،جمع، فال بد ، وأسماء هللا الحسنى ال ت-جل وعال-نظر إلى أنه اسم من أسماء هللا 
 .نظر بدقة إلى مراد المتكلم

 :وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق فقيل ،وأما المعنى نقول: ففاسق يعني بالمعنى الشرعي
معناها في اللغة، في تحريم لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم القتل، يعني له يمكن أن يقال: هذا 

ا ُأِهلَّ ِلَغْيِر ّللا ِ ِبِه{لقوله تعالى:  حريم شرعي، وقيل: في حل أكلهالقتل والت وهذا  [( سورة األنعام540)] }َأْو ِفْسق 
، وهذا يدركه العرب قبل اإلسالم، يدركون أن هذه عن حكم غيرها باإليذاء واإلفساد اشرعي، وقيل: لخروجه اأيض  

الفسق اللغوي، وأما كونها  فهذا يمكن ينطبق عليه الخروج ،ذيةخرجت عن مسار غيرها مما ال يؤذي بكونها مؤ 
 مما يحرم أكله أو كونها مما يحل قتله فهذا ال يدرك إال بالشرع.

: إن العلة ما دامت في جواز قتل هذه الفواسق، الوصف المؤثر فواسق، فهل نقول إلى العلة الحقيقية نأتي طيب
عن غيرها بأمر يجمعها وهو األذى، وكلها مؤذية فيلحق بها كل  وهذه الدواب خرجت ،وهو الخروج العلة الفسق

ن وجد األذى جاز القتل، أو نقول: إ ؛ ألن العلة منصوصة مؤثرة يدور معها الحكم، فإذا، يلحق بها كل مؤذ  مؤذ  
كل، فإذا عدم األكل يشملها فتكون العلة عنده عدم األ ،العلة كما استروح بعضهم يعني نظر إلى مجموع ما ورد

فيجوز قتل كل ما ال يؤكل، ومنهم من قال: إن هذه خرجت عن حكم غيرها بجواز قتلها، وقتلها إنما هو مستمد 
 لى هذا ال يجوز قتل غيرها.من الشرع، وع

ال في الحرم ورأيت وزغ   طيب نأتي إلى الوزغ مثال   ال ما تقتل؟ على العلل الثالث، نعم امحرم وا   ؟تقتل وا 
 ....طالب:....

ال ما هو مؤذ   مؤذ    نعم؟ ؟وا 
 .....طالب:...
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؛ ألن العلة األخيرة، وأن العلة ، إذا قلنا: هذه ال يقاس عليهاكونه يقتل خارج الحرم ال يعني أنه يقتل داخل الحرم
ذا قلنا عدم األكل فيقاس عليها كل ما ال يؤكل، وهذا  :في القتل إذن الشارع بالقتل، وعلى هذا ال يقاس عليها، وا 

ذا قلنا  ؟، نعمالعلة األذى قلنا: يقتل كل مؤذ   :قيل به، وا 
 .....طالب:...

حل أكلها، والثالثة: اإلذن بقتلها، على أقول: العلل عند أهل العلم ثالث: األولى: كونها مؤذية، الثانية: عدم 
 ؟بقى النص وما عداه ال يجوز قتله، نعمالعلة الثالثة ال يقاس على ما ذكر شيء، ي

 ....طالب:....
( لكن ال يعني اقتل شرع   ا، وعندهم القاعدة: )ما آذى طبع  أدى إلى قتله، هذا مفروغ منهال الصائل يدفع، ولو 

هذا أنه يقتل في الحل والحرم، هذه جاء التنصيص عليها، بأنها تقتل في الحرم، وكونها ينص على أعداد معينة 
ال لو أراد الشرع أن كل ما ال يؤكل يجو ال  ، فال يجوز قتله ز قتله أو كل مؤذ  شك أن هذا له وقع في الحكم، وا 

يعجز عن مثل هذا، ألتى بلفظ يتناول الجميع، لكن ال شك أن األحكام معللة، وأن األحكام تدور مع عللها ال 
األكل، فكل ما ال يؤكل عدم  ي يقول: العلةالشافع ،تحققت العلة وكل على مذهبهو سيما المنصوصة، فإذا وجد 

والحنفي يقول: العلة التنصيص على جواز قتلها، فدل على أن غيرها ال يجوز قتله، ومنهم من يجوز قتله، 
 ؟يجوز قتله، نعميجوز من الحيوان  يقول: العلة األذى، كل مؤذ  

 ......طالب:..
 تقول أنت بالراجح؟ ماذا ؟نعم

 ...طالب:.....
، إن أردنا حقيقته ..سبب تسميتها بالفسق؟ الشيء ماصف هو الفسق والخروج عن غيرها، لكن الفسق أن الو 

ن أردنا الحقيق  ة الشرعية فيدخل فيها العلل األخرى.اللغوية انصرفت إلى األذى فقط، وا 
 ......طالب:..
ال ما ،ار معنى الفسق، طيب، القمل مؤذ  ، على الخالف في اعتبيعني مؤذ    يقتل؟ نعم؟ يقتل وا 
 ....طالب:....
 فيه فدية هذا ما يجوز قتله، معناه أنه ما يجوز قتله. الذيال، هين، 

 ال إلزالة الشعر؟: الفدية هل هي على قتل القمل وا  طالب
 بدون حلق شعر. قتله هوكلما وجد ،شعره، أو مالبسه يال، هو افترض واحد يفل

 .......طالب:.
 ال، انتهينا من الشعر.

 ......طالب:..
، وقتلها بالطريقة المعروفة، إذا وجد، وكان الناس يعانون من ال، قمل مجرد يعني، حك رأسه وطلع بيده قمل

 ؟وهلل الحمد، نعم ،تغيرت الحال -الحمد هلل-هذا، لكن 
 ......طالب:...
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 كيف؟
  .....طالب:....

 ؟، نعمالعلة األذى قلنا: يقتل؛ ألنه مؤذ   :إذا قلنا
 .....طالب:...

ال نفعل؟  فهل نفعل وا 
 .....طالب:...

 ال، ما نقتل، األصل أن ما سكت عنه في هذا الباب األصل المنع في كل شيء.
 ....طالب:....

 وال في معنى المنصوص؟
 .....طالب:...

 ؟ما هو بمعنى أن هذا المكان آمن، ويبقى أن كل ما فيه آمن، هذه هو األصل، نعم
 ؟إلى آخره، نعم له.. اد بعير  يقر  -لى عنهرضي هللا تعا-صنيع عمر  يأتي في

  ....طالب:....
 صود بالمؤذي في طبعه، ما هو بأذىيقتل، والمق يظهر األذى، يعني هذه أقوى العلل، أن كل مؤذ   الذيوهللا 

 ؟عارض، نعم، إن تعرض إن كان من باب دفع الصائل له حكم آخر، نعم
 .....طالب:...
 فيه؟  ماذاالذئب 

 .....طالب:......
ال ما يقتل عقوروليس ب ذئب، الكلب األسود المأذون بقتلهفي كالم اإلمام مالك ال سيأتي ألنه شيطان؟ ما  ؛يقتل وا 
 .اإال إذا كان عقور   يقتل

والحية جاء  "الحرم في الحيات بقتل أمر الخطاب بن عمر أن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني"يقول: 
ذا قلنا  لة األذى فإذا أذن بقتل العقرب فالحية من باب أولى.ن الع: إالتنصيص عليها، وا 

هو لحظ  "وأخافهم عليهم وعدا الناس عقر ما كل إن" :الحرم في بقتله أمر الذي العقور الكلب في مالك قال"
يعني  "األسد مثل -فهو مثل الكلب العقور- وأخافهم عليهم وعداكل ما عقر الناس " اوهو كونه عقور   الوصف

كذلك، والفهد والذئب، كلها في حكم الكلب  والنمريعني من باب أولى،  الكلب العقور واألسد إذا جاز قتل
 ن الحكم يتعدى مع االشتراك في العلة.: إالعقور، ال سيما إذا قلنا
 من كان ما وأما" ،فقتله األسد، فهو الكلب العقور من كالبك(( ا))اللهم سلط عليه كلب   اوجاء تسمية األسد كلب  

 من أشبههن وما -ما يعقر الناس الذييعني والكلب العادي هذا - والهر والثعلب الضبع مثل يعدو ال اعالسب
بدون أسنان  اجدنا أسد  اإلمام مالك يقول: يقتل، لكن و  في الحرم اوجدنا أسد   طيب "المحرم يقتلهن فال السباع

 ارتفعت العلة. وبدون مخالب
 .طالب:.......
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 ما يمكن؟
 .بالقوة يا شيخ...... ليسب: ال طال

 كاألسد. ابدون آلة قتل، خلوه مريض   دعوناما يلزم، 
 في فكه يا شيخ.القوة طالب: 

 على كل حال في آلته التي يقتل فيها ما هي موجودة.
 .....طالب:...
ال ما نقتل؟ امريض   اوجدنا ذئب  ونا ندور مع العلة، دعيا إخوان   هل نقتل وا 
 ......طالب:..

 ؟مام مالك، نعماإلهللا  رحم
 .....طالب:...

 هو؟ ماذا
 ......طالب: إذا كان
 آنس من الحمام، ومع ذلك صيد، نعم؟ ه، ما فياكونه وجد بين الناس ال يعني أنه صار إنسي   ال ما استأنس، 

 ......طالب:..
 .اأيض   نعم بين الناس الفأرة

 ما وأما، العقور الكلب فهو والذئب والفهد النمرو  األسد مثل وأخافهم عليهم وعدا الناس عقر ما كل إن"يقول: 
 قتله فإن ،المحرم يقتلهن فال السباع من أشبههن وما والهر والثعلب الضبع مثل يعدو ال السباع من كان
حكم اإلمام مالك على هذه األمور هل هي لدخولها في مسمى الكلب كدخول األسد؟ أو في  :فأنا قلت "فداه

مربى تربية بحيث ال يعدو على  أسد : إنه في المسمى، إذا عرف مثال  فإذا قلنا ؟رالوصف المؤثر وهو العق
، نقول: ارتفعت افالعلة انتهت، وقل مثل هذا في النمر والفهد الذئب، ربي بحيث ال يضر أحد   ال يؤذيهإنسان و 
يعني يصير حكمه حكم  ؟لكنه ليس بكلب عقور ،ولو ارتفعت العلة انقتله؟ أو نقول: يبقى األسد كلب   العلة فال

 يظهر. الذيهذا هو  ؟الكلب غير العقور
 من أشبههن وما والهر والثعلب الضبع مثل يعدو ال السباع من كان ما وأما" :-رحمه هللا تعالى-يقول اإلمام 

الضبع يؤكل، الخالف  ،يعني على القول بأن العلة عدم األكل "فداه قتله فإن ،المحرم يقتلهن فال السباع
 ؟نعمف فيه، فالذي يقول: يؤكل يقتله لألكل أو ال يقتله؟ معرو 

 .......طالب:..
دعونا مع العلة، العلة في هذه األمور عدم األكل عند من يقول بأن هذه هي العلة، وأنه يقتل كل ما يؤكل، أال 

نوع، فيمنع ه عن الصحابة، وهو صيد، مثل الصيد، األصل أنه صيد وهو مم؟ وقد جاء فدا يرد عليه مثل الضبع
ولذا جاء وصفه بأنه  ؛معروف، وأما الهر فهو ال يعدو إال إذا ضيق عليه األنه صيد، والخالف في الثعلب أيض  

ال فاألصل أنه ال يعدو ،ليه عداسبع، فإذا ضيق ع  قتله فإن ،المحرم يقتلهن فال السباع من أشبههن وما" وا 
ال ما يفدي اثعلب   أو مثال   اغير عقور، أو قتل هر   ال كلب  قت "فداه  هو صيد؟ ؟يفدي وا 
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  ......طالب:...
 ؟؟ صيدنعم

 .....طالب:...
 هو األصل أنه فيما يؤكل.

 ....طالب:.....
 فيه؟ ماذا

 ...طالب:.....
ال ما يفدى؟  يفدى وا 

 ....طالب:....
 "فداه قتله فإن ،المحرم يقتلهن فال السباع من أشبههن وما والهر والثعلب الضبع مثل"يقول:  على أي العلل؟

ال ما يفدى؟ ال يفدى؟ الكلب غير العقور يفدى مثل هذا في الكلب غير العقور،وقل   وا 
 .......طالب:..

ذا كان ما كان من السباع ال يعدو، فإذا كان ال يعدو يفدى، و  وهألن العلة عنده  "فإن قتله فداه"يفدى، يقول:  ا 
ذا قلنا فال يفدى، وتحققت فيه يعدو دخل في الصنف األول عدم األكل فإنها تقتل ن العلة : إالعلة علة الفسق، وا 

ذا قلنا وال تفدى، ن العلة التنصيص على ما ذكر، وعدم اإللحاق بها كما خرجت عن غيرها بالوصف الذي : إوا 
 هو جواز قتلها، وعلى هذا يكون ما عداها ال يجوز قتله، وكل على مذهبه.

: إن نقل ألم يعني ال يقاس على الغراب والحدأة ولو ضر، "يقتله ال محرمال فإن الطير من ضر ما وأما"يقول: 
 ثالثة وهي التي يقول بها الحنفيةعدم األكل كذلك متحقق، تبقى العلة ال ؟ألنها ضارة ؛العلة الفسق فتقتل

مام يكون هذا منه، لكن اإل فحينئذ   ،التنصيص على جواز قتلها، خرجت عن غيرها بالتنصيص على جواز قتلها
ن كان ضار  مالك ألحق بالمنصوص عليه غيره، فهل اطرد مذهبه باإللحاق أو لم يطرد  .ا؟ نعم أخرج الطير وا 

ن ،والحدأة الغراب -صلى هللا عليه وسلم- النبي سمى ما إال فإن المحرم ال يقتله"يقول:   اشيئ   المحرم قتل وا 
ن كان ضار   ألنه صيد عنده "فداه سواهما الطير من لماذا؟ هل ألن ما يعدو من السباع ال يمكن  نعم؟، اوا 

 مكن ينقض الصقر أو النسر فيؤذي.م نعمالطيور؟  االتقاء منه بخالف ما يعدو من
فيما قرره هنا أو لم يطرد؟ إن كانت العلة األذى وهي  -رحمه هللا تعالى-أقول: هل اطرد مذهب اإلمام مالك 

هذا إذا كانت العلة  ؟، فاألذى متحقق في الطيور التي استثناها، نعمالتي تفهم من كالمه األول بالنسبة للسباع
 األذى، فسقت خرجت عن خيرها باألذى، إن كانت العلة حل األكل وعدم حله فهذه الطيور الضارة ذوات

ال ما تحل؟ ال تحل، إذ  المخ ذا كانت العل االب تحل وا  ة التنصيص فقد ألحق هي مثل السباع، لم يطرد مذهبه، وا 
 ؟ولم يلحق الطيور، فمذهبه على أي علة لم يطرد، نعم المنصوص غيرهب

 نعم؟ ؟هل يلحظ وجه للتفريق عند اإلمام مالك بين السباع والطيور
 ......طالب:...
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يعني علة الكلب منصوصة، وعلة ما ذكر من الطيور مستنبطة، فرق يعني بين العلة المنصوصة والعلة 
 المستنبطة.

 ....ألن التنصيص. ه مطرد في هذافمذهب الك يرى أن العلة هي التنصيص فقطام مطالب: إذا كان اإلم
يقيس على الكلب  ه مثال  دعفرق بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة، نعم، يعني ي ال ما يلزم التنصيص، هو

و إلحاق للعلة أ : من عموم العلةمن عموم العلة، يعني سواء  قلنا نعممن السباع، إلحاق،  العقور كل مؤذ  
 الجامعة ما يختلف.

 ....الكلب المتعارف عليه ار وصف عام ليس في شيء بذاته وليس هو كلب  طالب: قد يرى أن الكلب العقو 
 فهو من عموم العلة. ر هو الكلب المتعارف عليه إال أنه اتصف بهذا الوصفال، أصل الكلب العقو 

 طالب: هل يطلق على األسد كلب؟
ال شرعي؟ نعم لكن هل هذا ،يطلق  ؟اإلطالق لغوي وا 

 ....طالب: أكيد شرعي، لكن
 بعده الفهد والذئب؟ الذيسد دخل في عموم الكلب، طيب دعنا من األ
 عن لغات العرب، قد يكون دخلت في أفراد هذا العام. ......طالب: قد يكون 

في عموم العلة، فدخولها في  ، العقر، دخلتأنا أقول: كونها تدخل في لفظ الكلب ما يلزم، هي دخلت في العلة
ن كان فيها  عموم العلة يقتضي اإللحاق، بينما التنصيص على األفراد من الطيور من غير نظر إلى علة، وا 

يقصرونه على العلة المنصوصة  اوعدم   اعلة مستنبطة، لكن الحكم حينما يقولون: الحكم يدور مع علته وجود  
الغراب والحدأة ليست منصوصة إنما هي مستنبطة، وهنا يكون  دون المستنبطة، وعلة الكلب منصوصة وعلة

 .اهللا خير   ككالمه اتجه، جزا
 نقرأ الباب الذي بعده.

 أحسن هللا إليك.
 :ما يجوز للمحرم أن يفعله :باب

 عبد أبي بن ربيعة عن التيمي الحارث بن إبراهيم بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني
 قال، محرم وهو بالسقيا طين في له ابعير   يقرد -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر رأى أنه رالهدي بن هللا

 .أكرهه وأنا :مالك
صلى هللا عليه - النبي زوج عائشة سمعت :قالت أنها أمه عن علقمة أبي بن علقمة عن مالك عن وحدثني
 رجلي إال أجد ولم يداي ربطت ولو وليشدد فليحككه نعم" :فقالت ؟جسده أيحك المحرم عن تسأل، -وسلم

 ".لحككت
 كان لشكوٍ  المرآة في نظر -ما عنهرضي هللا- عمر بن هللا عبد أن موسى بن أيوب عن مالك عن وحدثني
 .محرم وهو بعينيه

 اقراد   أو حلمة المحرم ينزع أن يكره كان -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 .بعيره عن
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 .ذلك في إلي سمعت ما أحب وذلك :الكم قال
 له ظفر عن -رحمه هللا- المسيب بن سعيد سأل أنه مريم أبي بن هللا عبد بن محمد عن مالك عن وحدثني
 ".اقطعه" :سعيد فقال ،محرم وهو انكسر
 بذلك أرى  ال :فقال ؟محرم وهو يطيب لم الذي البان من أذنه في أيقطر أذنه يشتكي الرجل عن مالك وسئل
 .ابأس   بذلك أرَ  لم فيه في جعله ولو ،ابأس  
 .ذلك إلى احتاج إذا عرقه ويقطع ،دمله ويفقأ ،خراجه المحرم يبط أن بأس وال: -رحمه هللا- مالك قال
وذكر ما يمنع، ثم ذكر ما استثني من  "ما يجوز للمحرم أن يفعله :باب": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف  ،نعم

 بن عمرجوز له أن يفعله، وذكر بسنده عن ربيعة بن أبي عبد هللا بن الهدير أنه رأى الممنوع، ثم ذكر ما ي
 .محرم وهو بالسقيا طين في له ابعير   يقرد -رضي هللا عنه- الخطاب

 : القراد كالقمل بالنسبة لإلنسان يعلق بالدواب من اإلبل والبقر، والتقريد إزالة القراد عنه.أوال  
: القراد ال شك أنه أوال   "أكرهه وأنا :مالك قال، طين في له ابعير   يقرد -ي هللا عنهرض- الخطاب بن عمررأى "

بالنسبة للدابة؛ ألنه يمتص من دمها ويؤذيها، فهل نقول: إن هذه مؤذية تزال؟ أو  ، القراد والحلم كله مؤذ  مؤذ  
، وعندنا ما يترتب على اإلزالة من يقتصر على مجرد إزالة ضررها بتقريدها ولو لم تقتل؛ ألن عندنا مجرد اإلزالة

طيب  "له في طين ارأى عمر بن الخطاب يقرد بعير  " :قتل مباشر أو تعريض للقتل، عندنا في النص الذي معنا
ال ما يموت؟ داقر وقع هذا ال  في الطين، يموت وا 

 .طالب:.......
نما تسبب في قتله، فعمر  نظر إلى أن هذا  -رضي هللا عنه-نعم يموت، عرضناه، لم يباشر، لم يباشر قتله، وا 

فأزاله قرد وأزاله،  ،وضار فيلحق بما يتأذى به اإلنسان كالفأرة مثال   البعير متضرر بوجود هذا القراد، والقراد مؤذ  
وهو محرم، فعلى هذا ال شيء في نزع القراد أو الق راد من  والسقيا قرية بين مكة والمدينة ،اووقع في الطين بالسقي

هذه اإلزالة تترك  ، لكن هل معذ  ، هو مؤ ألنه مؤذ   بالنسبة لإلنسان مثل هذا في إزالة القمل من الرأسقل و  ،الدابة
لقاؤ دون قتل أو تقتل؟ تترك، ال يباشر قتلها، قد يقول قا ي األرض بحيث ينتقل ه فئل: إن أخذ القمل من الرأس وا 

في  اأن يتضرر به ويتأذى به سيكون سبب   ، بدال  أذى، واألذى يزال، بل هو مما يماط عن المكان منه إلى غيره
 ؟ألنها مؤذية ؛أذى غيره، فهل نقول: إنها مثل الفواسق تقتل

لقاؤ  "قال مالك: وأنا أكرهه" مع أنه  ولذا يكرهون قتل القمل ؛في قتله اه في الطين يكون سبب  لماذا؟ ألن إزالته وا 
 بالنسبة لإلنسان. مؤذ  

 سمعت :قالت أنها -مرجانة- أمه عن -بالل- علقمة أبي بن علقمة عن مالك عن وحدثني"وهنا يقول: 
- وليشدد فليحككه نعم" :فقالت ؟جسده أيحك المحرم عن تسأل -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة

وأن هذا  ،مبالغة في بيان الحكم اوهذه أيض   "لحككت رجلي إال أجد ولم يداي ربطت ولو -زيادة في بيان اإلباحة
ائز ال إشكال فيه، وهذا الحك ال يخلو إما أن يكون في موضع فيه شعر، بحيث لو حك بقوة وشدة كما قالت ج

في إزالة شيء  افال يكون سبب   ، أو يكون المكان ال شعر فيهأم المؤمنين لترتب على ذلك إزالة شيء من الشعر
ال، قد يقول قائل: البشرة بعضها مع الحك ما فيه إشك فيه، كون المكان ال شعر فيه وهذا ال إشكال ،من الشعر
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نما شيء من البشرة، وجاء في حديث:  ينزل منه شيء، ال أقول شيئ ا يعني -))من أراد أن يضحي من الوسخ، وا 
ثم  ل هذا؟ طيب الرجل فيها حكة مثال  فهل نقول مث ((افال يأخذ من شعره وال من بشرته شيئ   -بعد دخول العشر

ن األخذ : إأو نقول ؟زل منها قطع من الشقوق التي فيها، هل يمنع منها من أجل هذاحكها وشدد في حكها فن
من البشرة خاص باألضحية وأم المؤمنين تقول: يحك ويشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إال رجلي لحككت، كالمها 

 ؟يدل على أن ما يترتب على مثل هذا العمل ال شيء فيه، نعم
  ..طالب:.......

 نعم؟ ،إزالة
 .......طالب:.

 ن عمر، ابن عمر سيأتي عنه النقل.الب اتبع   ايعني يكرهه تورع  
 .....طالب:...

 عن ابن عمر.نعم، سيأتي 
 في نظر عمر بن هللا عبد أنبن عمرو بن سعيد بن العاص  موسى بن أيوب عن مالك عن وحدثني"يقول: 
ال ما فيه إشكال؟ ما فيالنظر في المرآة من قبل  "محرم وهو بعينيه كان لشكوٍ  المرآة  هالمحرم فيه إشكال وا 

ميل إلى الذي يإشكال، لماذا نقل اإلمام مالك مثل هذا األثر عن ابن عمر وهو الصحابي المؤتسي المقتدي 
 واألصل في المحرم أنه ال يترفه. نظر في المرآة شيء من الترفه،ألنه يترتب على ال التحري في هذا الباب؟

أو  لكن لو كان من دون سبب، أراد أن يسرح شعره، نعم، "محرم وهو بعينيه كان لشكوٍ  ةالمرآ في نظر"يقول: 
ال قذر ليزيله هل يقال: إن النظر في المرآة ممنوع من قبل المحرم؟ ال  أراد أن ينظر هل في وجهه شيء أذى وا 

 يوجد ما يدل على منعه.
وقد  "بعيره عن اقراد   أو حلمة المحرم ينزع أن هيكر  كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني"قال: 

ولذلك كرهه اإلمام مالك،  ؛وهذا من زيادة تحريه ،ثبت فعله عن عمر فيما تقدم، وهذا عن عبد هللا بن عمر
 ."ذلك في إلي سمعت ما أحب وذلك"وقال: 
 انكسر له ظفر عن المسيب بن سعيد سأل أنه مريم أبي بن هللا عبد بن محمد عن مالك عن وحدثني"قال: 
لظفر إذا انكسر أو الشعرة إذا دخلت جزء منها في ا ،الماذا؟ ألنه صار مؤذي   "اقطعه :سعيد فقال ،محرم وهو

 وال شيء عليه في ذلك.العين تزال؛ ألنها مؤذية، 
يعني  "يطيب لم الذي البان من أذنه في أيقطر -يعني من وجع بها- أذنه يشتكي الرجل عن مالك وسئل"

 بذلك أرى  ال :فقال ؟محرم وهو" قال: ؟هل يقطر في أذنه أو في عينه لألذن أو للعينله الطبيب قطرة وصف 
إذ هذه األدوية التي ليس فيها شيء من الطيب ال خالف  "ابأس   بذلك أر لم فيه في جعله ولو" ي يجوزيعن "ابأس  

 في مزاولتها.
ويزيل ما به من  ،ال بأس أن يفقأه، ويفقأ الدمل والخراج وهالدمل ونح "خراجه المحرم يبط أن بأس وال: مالك قال"

كما تقدم احتجم وهو محرم،  -عليه الصالة والسالم-؛ ألن النبي ذلك إلى احتاج إذاويقطع العرق  ،أذى ويعالج
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله .وهللا أعلم


